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Úvod 

 
Jednu z najzávažnejších skupín rizikových látok 

v životnom prostredí tvoria ťažké kovy, ktoré patria medzi 
nedegradovateľné kontaminanty. Sú charakteristické roz-
dielnym zdrojom pôvodu, vlastnosťami, ako aj negatívnym 
pôsobením na všetky organizmy. Stopové prvky a toxické 
kovy predstavujú dôležitý faktor životného prostredia, 
ktoré sa môžu pozitívne, alebo negatívne prejaviť pri rôz-
nych metabolických a biochemických procesoch organiz-
mu. Ich riziká spočívajú v ich ekotoxicite i kumulácii 
v biotických a abiotických zložkách prostredia. Potenciál-
ne toxickými môžu byť aj biologicky nezastupiteľné mik-
roelementy, ak prekročia určitú koncentráciu a stanovené 
limitné hodnoty. Kontaminácia jednotlivých zložiek život-
ného prostredia širokým spektrom škodlivých prvkov 
v dôsledku činnosti človeka je hlavnou príčinou vstupu 
a priamej interakcie do potravinového reťazca človeka 
a organizmov. 

 
 

Materiál a metodika 
 
Do výskumného experimentu bolo zaradených 

15 muflónov, približne v rovnakom veku a dobrej fyzickej 
kondícii. Samce muflónov použité vo výskume pochádzali 
zo zvernice z oblasti východného Slovenska. Muflóny boli 
celoročne chované vo zvernici. Príjem vody bol neobme-
dzený z prirodzených vodných zdrojov, zver bola dokrmo-
vaná počas zimných mesiacov senom. Odbery krvi boli 
realizované veterinárnym lekárom. Krv bola odoberaná 
z vena jugularis v jarnom období roku 2014 a 2015 s pou-
žitím vákuových skúmaviek. Vzorky krvi boli získané 
v ranných hodinách. Na odber vzoriek boli použité ihly 
(BD Vacutainer® Precision GlideTM , BD Diagnostics, 
USA) a sérové (Sérum-SSTTM II Advance, BD Diagnos-
tics, USA) a heparínové skúmavky (Heparín a PSTTM II + 
gél, BD Diagnostics, USA). Z  biochemických parametrov 
boli analyzované ALB, ALP, ALT, AST, LDH, GLUC, 
t BIL, Ca, P, CHOL, HDL, LDL, TG, CREA, UA. Bioche-
mické parametre sa vyhodnocovali pomocou moderného 
biochemického analyzátora COBAS ® c111 s flexibilným 
systémom pre konsolidáciu rutinných vyšetrení. V jednom 
disku na palube ponúka 27 pozícií pre rôzne typy biologic-
kých materiálov, meraných jednou zo štyroch rôznych 
meracích technológií pomocou absorpčnej fotometrie, 
turbidimetrie, fluorescenčnej polarizácie, alebo ionselek-
tívnej potenciometrie18. Vzorky vody boli odoberané 
z troch odberných miest zo zvernice v totožnom období, 
ako odbery krvi. Analýza vzoriek vody sa uskutočnila 
pomocou mikroprocesorom riadeného kolorimetra 
Hach Dr/890 vhodného pre kolorimetrické testovanie. 
Z ťažkých kovov prítomných vo vodných zdrojoch boli 
zanalyzované prvky Mn, Cu, Pb, Zn, Fe (cit.11). Jednotlivé 
biochemické parametre sa vyhodnocovali vo vzťahu 
k prítomnosti ťažkých kovov vo vodnom zdroji.  

Výsledky boli štatisticky spracované pomocou štatis-
tických metód, Mann-Whitneyho U testu a Spearmanovho 
korelačného koeficientu. Pre porovnávanie jednotlivých 
biochemických parametrov samcov v závislosti od rokov 
a jednotlivých biochemických parametrov sme použili 
neparametrický Mann-Whitneyho test, ktorý sa požíva pri 
porovnaní dvoch a viacerých súborov s menším počtom 
meraní. Korelačné závislosti medzi vybranými biochemic-
kými parametrami samcov a priemerným obsahom ťaž-
kých kovov v rokoch 2014 a 2015 boli vypočítané podľa 
Spearmanovho korelačného koeficientu. Korelačný koefi-
cient meria silu štatistickej závislosti medzi dvoma čísel-
nými premennými17. 

 
 

Sumarizácia výsledkov 
 
Za citlivé oblasti zhoršenia stavu vodných útvarov 

v SR sú považované predovšetkým povrchové vody, 
v ktorých dochádza k nežiaducemu stavu zhoršenia kvality 
vôd, ktoré predstavujú zvýšené riziko poškodenia zdravia 
živých organizmov a vzniku rôznych ochorení. Získané 
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a analyzované vzorky vôd potvrdili prítomnosť vybraných 
ťažkých kovov v jarnom období v rokoch 2014, 2015 
z troch povrchových zdrojov v rámci zvernice. Obr. 1 
a obr. 2 uvádza priemerné hodnoty vybraných ťažkých 
kovov – celkového železa (Fe), celkového mangánu (Mn), 
medi (Cu), olova (Pb) a zinku (Zn) vo vodných zdrojoch 
v rokoch (2014, 2015).   

Pri celkovom železe bolo priemerné zvýšenie v roku 
2015 takmer trojnásobné oproti roku 2014. Nárast priemer-
ných prítomností vybraných ťažkých kovov vo vodnom 
zdroji v roku 2015 oproti roku 2014 bol pri celkovom man-
gáne 65 %, medi 10,31 %, olove 14,02 % a zinku 34,51 %. 
Porovnaním priemerných hodnôt vybraných ťažkých ko-
vov v jednotlivých rokoch, bolo zistené celkové zvýšenie 
vybraných ťažkých kovov v roku 2015 oproti roku 2014. 

Pre porovnanie jednotlivých biochemických paramet-
rov samcov v rokoch 2014 a 2015 sme použili Mann-
Whitneyho test, ktorý sa požíva pri porovnaní dvoch 
a viacerých súborov s menším počtom meraní. Uvedené 
hodnoty sú na hladine významnosti (P < 0,05). 
V nameraných hodnotách ALP v roku 2014 neboli zistené 
signifikantné rozdiely (P = 0,0512) v porovnaní 
s hodnotami ALP v roku 2015. Porovnaním hodnôt ALT 
v rokoch 2014 a 2015 boli zistené signifikantné rozdiely 

(P = 0,0072). Priemerná hodnota ALT v roku 2014 (0,534 
±0,181 kat/l) bola vyššia ako priemerná hodnota ALT 
v roku 2015 (0,358±0,195 kat/l). V nameraných hodno-
tách AST v roku 2014 boli taktiež zistené signifikantné 
rozdiely (P = 0,0027) v porovnaní s hodnotami AST 
v roku 2015. Priemerná hodnota AST v roku 2014 
(1,716±0,768 kat/l) bola vyššia ako priemerná hodnota 
AST v roku 2015 (1,104±0,547 kat/l). Porovnaním hod-
nôt LDH v rokoch 2014 a 2015 neboli zistené signifikant-
né rozdiely (P = 0,3467). Signifikantné rozdiely neboli 
zistené pri CHOL (P = 0,4834), HDL (P = 0,2601), LDL 
(P = 0,0817) v porovnávaných rokoch 2014 a 2015. Po-
rovnaním hodnôt TG v rokoch 2014 a 2015 boli zistené 
signifikantné rozdiely (P = 0,0047). Priemerná hodnota 
TG v roku 2014 (0,329±0,162 mmol/l) bola vyššia ako 
priemerná hodnota TG v roku 2015 (0,201 ±0,076 mmol/
l). Signifikantné rozdiely sme zistili pri Ca (P < 0,0001), 
P (P = 0,0035), GLUC (P < 0,0001), ALB (P = 0,0033), 
CREA (P = 0,0001) a UA (P = 0,0106) v porovnaní medzi 
rokmi 2014 a 2015. Priemerná hodnota Ca v roku 2014 
(1,912±0,396 mmol/l) bola vyššia ako priemerná hodnota 
Ca v roku 2015 (1,145±0,281 mmol/l). Priemerná hodnota 
P v roku 2014 (1,057±0,264 mmol/l) bola vyššia ako prie-
merná hodnota P v roku 2015 (0,761±0,275 mmol/l). Prie-

Obr. 1. Priemerné hodnoty vybraných ťažkých kovov vo vodnom zdroji namerané v rokoch (2014, 2015); rok 2014 – biely obdĺž-
nik, rok 2015 – sivý obdĺžnik 

Obr. 2. Priemerné hodnoty vybraných ťažkých kovov vo vodnom zdroji namerané v rokoch (2014, 2015); rok 2014 – biely obdĺž-
nik, rok 2015 – sivý obdĺžnik  
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merná hodnota GLUC v roku 2014 (0,234±0,262 mmol/l) 
bola nižšia ako priemerná hodnota GLUC v roku 2015 
(3,885±1,377 mmol/l). Priemerná hodnota ALB v roku 
2014 (11,719±2,015 g/l) bola vyššia ako priemerná hodno-
ta ALB v roku 2015 (9,656 ±2,044 g/l). Priemerná hodnota 
CREA v roku 2014 (74,296±15,973 mol/l) bola vyššia 
ako priemerná hodnota CREA v roku 2015 
(46,941±13,733 mol/l). Priemerná hodnota UA v roku 
2014 (3,391±1,398 mmol/l) bola nižšia ako priemerná 
hodnota UA v roku 2015 (4,339±0,770 mmol/l). Porovna-
ním hodnôt t BIL v rokoch 2014 a 2015 neboli zistené 
signifikantné rozdiely (P = 0,0677). 

Tabuľka I zobrazuje korelačné závislosti medzi vy-
branými biochemickými parametrami samcov a priemer-
ným obsahom ťažkých kovov v rokoch 2014 a 2015. Ko-
relačné závislosti medzi vybranými biochemickými para-
metrami samcov a priemerným obsahom ťažkých kovov 
v rokoch 2014 a 2015 boli vypočítané podľa Spearmanov-
ho korelačného koeficientu.  

Výsledky štatistického testovania samcov v rokoch 
2014 a 2015 potvrdili signifikantnú negatívnu závislosť  
(P ˂ 0,05) medzi ALP, ALT a vybranými ťažkými kovmi. 
Signifikantná negatívna závislosť (P ˂ 0,01) bola preuká-
zaná medzi AST a vybranými ťažkými kovmi. V prípade 

TG sme zaznamenali signifikantnú negatívnu koreláciu 
s vybranými ťažkými kovmi (P ˂ 0,01). Signifikantná 
negatívna závislosť (P ˂ 0,01) bola preukázaná medzi Ca, 
P, ALB, CREA a vybranými ťažkými kovmi. V prípade 
GLUC  sme zaznamenali signifikantnú pozitívnu koreláciu 
s vybranými ťažkými kovmi (P ˂ 0,01). Signifikantná 
pozitívna závislosť (P ˂ 0,05) bola preukázaná medzi UA 
a vybranými ťažkými kovmi. 

Za citlivé oblasti zhoršenia stavu vodných útvarov 
v SR sú považované predovšetkým povrchové vody, 
v ktorých dochádza k nežiaducemu stavu zhoršenia kvality 
vôd, ktoré predstavujú zvýšené riziko poškodenia zdravia 
organizmov a vzniku rôznych ochorení. Na základe po-
drobného prehľadu doposiaľ publikovanej odbornej litera-
túry týkajúcej sa tejto problematiky na Slovensku nenachá-
dzame podobné vedecko-výskumné práce, ktoré vyhodno-
cujú vplyv ťažkých kovov v pitnom zdroji a interakciu 
vybraných biochemických parametrov. Na základe absen-
cie vedecko-výskumných prác zaoberajúcich sa touto 
problematikou sme sa rozhodli poukázať na vplyv prítom-
nosti ťažkých  kovov vo vodných zdrojoch v lokalite Koši-
ce-okolie na vybrané biochemické parametre muflonej 
zveri. 

 

Tabuľka I  
Korelačné závislosti medzi vybranými biochemickými parametrami samcov a priemerným obsahom ťažkých kovov v ro-
koch 2014 a 2015 

Samce 2014, 2015 
n=30 a 

Fe Mn Cu Pb Zn 

GLUC 0,866796** 0,866796** 0,866796** 0,866796** 0,866796** 

ALB –0,508407** –0,508407** –0,508407** –0,508407** –0,508407** 

ALP –0,366021* –0,366021* –0,366021* –0,366021* –0,366021* 

ALT –0,458439* –0,458439* –0,458439* –0,458439* –0,458439* 

AST –0,519962** –0,519962** –0,519962** –0,519962** –0,519962** 

t BIL ns b ns b ns b ns b ns b 

Ca –0,766889** –0,766889** –0,766889** –0,766889** –0,766889** 

CHOL ns b ns b ns b ns b ns b 

CREA –0,693283** –0,693283** –0,693283** –0,693283** –0,693283** 

HDL ns b ns b ns b ns b ns b 

LDH ns b ns b ns b ns b ns b 

LDL ns b ns b ns b ns b ns b 

P –0,504837** –0,504837** –0,504837** –0,504837** –0,504837** 

TG –0,485893** –0,485893** –0,485893** –0,485893** –0,485893** 

UA 0,431472* 0,431472* 0,431472* 0,431472* 0,431472* 

a n – počet jedincov, b  ns – nie je signifikantná, ** – korelácia je signifikantná na hladine 0,01, * – korelácia je signifikant-
ná na hladine 0,05 
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Záver 
 
Predpokladom rozvoja ľudstva je vytváranie zdravého 

životného prostredia vo všetkých jeho zložkách. Narastajú-
ci počet obyvateľstva prináša so sebou veľa škodlivých 
následkov, ktoré spätne vplývajú na kvantitatívny 
i kvalitatívny rozvoj ľudskej populácie. Ľudstvo by malo 
predovšetkým racionálne využívať všetky prírodné zdroje 
a obmedzovať znečistenie vôd, ovzdušia, pôd, biosféry 
a eliminovať odpady zo svojej hospodárskej činnosti. Nad-
merné znečistenie prostredia v ktorejkoľvek forme môže 
a výrazne ohrozuje produkciu potravín, ako aj ďalších 
obnoviteľných zdrojov predovšetkým faunu a flóru našej 
planéty.  V súvislosti s negatívnymi antropogénnymi 
vplyvmi na životné prostredie a kontamináciou toxickými 
cudzorodými látkami je monitorovanie zdravotného stavu 
a monitorovanie hlavne rôznych patologických reakcií 
v populáciách voľne žijúcej zveri mimoriadne aktuálne. 

 
Zoznam skratiek 
 
ALB  albumín 
ALP alkalická fosfatáza 
ALT alanínaminotransferáza 
AST aspartátaminotransferáza  
t BIL celkový bilirubín 
Ca vápnik 
CREA  kreatinín 
GLUC glukóza 
HDL lipoproteín s vysokou hustotou 
CHOL cholesterol 
LDH laktátdehydrogenáza 
LDL lipoproteín s nízkou hustotou 
P fosfor 
TG  trigliceridy 
UA močovina 
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The objective of this study was to analyse the effect 

of the presence of heavy metals in water resources in the 
eastern part of the Slovak Republic on the selected bio-
chemical parameters in mouflons. The object of the exami-
nation of our work was to analyse the presence of selected 
heavy metals in surface water located in the present game 

reserve and their effect on selected biochemical parameters 
in male mouflons. Results of statistical testing of experi-
mental group of male mouflons in 2014 and 2015 con-
firmed a significant negative correlation (P ˂ 0.05) be-
tween alkaline phosphatase (ALP), alanine aminotransfer-
ase (ALT) and selected heavy metals. A significant nega-
tive correlation (P ˂ 0.01) has been shown between aspar-
tate aminotransferase (AST) and selected heavy metals. 
Significant negative correlation (P ˂ 0.01) was observed 
between trigliceride (TG). In case of calcium (Ca), phos-
phor (P), albumin (ALB), ceratinine (CREA) we observed 
significant negative correlation with selected heavy metals 
(P ˂ 0.01). Significant positive correlation (P ˂ 0.01) was 
observed between glucose (GLUC). A significant positive 
correlation (P ˂ 0.05) has been shown between urea (UA) 
and selected heavy metals. Our results point out the inter-
action of selected heavy metals and selected biochemical 
parameters. 


